
Harmonogram Pracy  

Centrum – Świetlicy Tobiaszki 2020 r. 
07 stycznia (wtorek) – wracamy z zajęciami po przerwie świątecznej 

10 do 21 lutego – wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży (zajęcia odbywają się 

codziennie w godzinach porannych) 

09 kwietnia (Wielki Czwartek) –  CENTRUM NIECZYNNE 

10 kwietnia (Wielki Piątek) – CENTRUM NIECZYNNE 

13 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny) – CENTRUM NIECZYNNE 

14 kwietnia (wtorek) – zajęcia odbędą się od godz. 10:00 – 15:00 (dzień wolny od szkoły) 

2 maja (poniedziałek) - CENTRUM NIECZYNNE 

30 maja (sobota) – TOBIASZKOWA MAJÓWKA – festyn rodzinny w ogrodzie przy 

Fundacji. Zapraszamy wszystkie Tobiaszkowe rodziny. 

11 czerwca (czwartek – Święto Bożego Ciała) – CENTRUM NIECZYNNE 

12 czerwca (piątek)    – CENTRUM NIECZYNNE 

14 czerwca (niedziela) – Zapraszamy wszystkie rodziny na festyn z okazji odpustu 

parafii pw Św. Antoniego (godz. 13:00 – 16:00) 

20 czerwca (czwartek) – święto Boże Ciało - CENTRUM NIECZYNNE 

21 czerwca (piątek) – CENTRUM NIECZYNNE 

Od 29 czerwca do 02 lipca – ZAJĘCIA WAKACYJNE– zapraszamy codziennie w  godz. 

10:00 – 15:30. OBOWIĄZUJĄ DODATKOWE ZAPISY-pierwszeństwo mają dzieci 

uczęszczająca na co dzień do Centrum-Świetlicy 

Od 20 lipca do 21 sierpnia - CENTRUM NIECZYNNE – przerwa wakacyjna 

Od ok. 05 do 19 lipca – KOLONIE LETNIE – dwutygodniowy wyjazd - obowiązują 

zapisy, pierwszeństwo mają dzieci uczęszczające na zajęcia w świetlicy                        

(konkretne informacje podamy na początku kwietnia, wtedy rozpoczniemy zapisy) 

Od 20 do 25 lipca – Wyjazd dla młodzieży na Święto Młodzieży, odbywające się w 

miejscowości Góra Św. Anny (jeśli zbierze się min. 12 osobowa grupa chętnych) 

Od 21 do 31 sierpnia – ZAJĘCIA WAKACYJNE– zapraszamy codziennie w  godz. 

10:00 – 15:30. OBOWIĄZUJĄ DODATKOWE ZAPISY-pierwszeństwo mają dzieci 

uczęszczająca na co dzień do Centrum-Świetlicy 

Od 1 września (wtorek) – Zajęcia w Centrum według stałego grafiku (godz. 14:00 – 18:30) 

11 listopada (środa - Święto Niepodległości) - CENTRUM NIECZYNNE 

19 grudnia (sobota) - Doroczne Spotkanie Wigilijne dla dzieci z Centrum i ich rodzin 

Od 22 grudnia do 1 stycznia 2019 r. – przerwa świąteczna CENTRUM NIECZYNNE 

 

* W trakcie roku mogą pojawić się dodatkowe akcje i imprezy, również podczas 

weekendów. 


